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I. Sprawozdanie z 

działalności 

Zarządu FMD 

www.diplomacy.pl 
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1) Rekrutacja wiosenna 

Przedstawicielstwo regionalne FMD 
Liczba złożonych formularzy 

aplikacyjnych (I etap) 

Liczba przeprowadzonych 

rozmów rekrutacyjnych (II 

etap) 

Liczba osób przyjętych w 

poczet członków 

tymczasowych FMD 

Kraków 10 9 6 

Lublin 2 1 1 

Warszawa 35 30 20 

Wrocław 2 2 1 

Poznań 3 2 1 

Trójmiasto 4 3 1 

Katowice 3 2 2 

RAZEM 59 49 32 



2) Wiceprzewodniczący ds. zewnętrznych 

Cele na tą kadencję: utworzenie programu „Młodzieżowy Delegat RP do NATO”, zagwarantowanie Organizacji udziału we wszystkich „kongresach kontynentalnych”, 
odnowienie zarzuconych relacji z partnerami zewnętrznymi, wzmocnienie naszej pozycji podczas wydarzeń na skalę polską i międzynarodową, przywrócenie i pomoc 
Biuru Karier, utworzenie nowego Przedstawicielstwa Regionalnego w województwie kujawsko-pomorskim oraz zagwarantowanie Forum uczestnictwa w  posiedzeniach 
Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i Senatu. Ze względu na obecną w Polsce od marca pandemię wirusa COVID-19 zarówno ja, jak i reszta Zarządu Forum zmuszeni 
byliśmy zredukować i zrewidować nasze pierwotne plany, dlatego też przedstawiam tutaj mój postęp prac.  
 
• Pozyskanie eksperta od spraw euroatlantyckich, Ambasadora Jerzego Nowaka na wydarzeniu Visegrad Youth Forum. 
 
• Nawiązanie współpracy z Klubem  Studenta Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
 
• Uczestnictwo w gali inauguracyjnej XVI edycji Akademii Młodych Dyplomatów, podczas  której wręczyłem czterem członkom Forum stypendia Europejskiej Akademii 

Dyplomacji. 
 
• Starania o uwzględnienie Forum Młodych Dyplomatów jako partnera organizacyjnego „kongresów kontynentalnych” -  Uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym III 

Kongresu Europeistyki, gdzie uzgodniono  warunki współpracy przy Kongresie: Forum, w zamian za zapewnienie wolontariuszy i pomoc w promocji wydarzenia miało 
otrzymać certyfikaty uczestnictwa, własny panel do zorganizowania oraz promocję jako współorganizatora Kongresu, rozwinięcie  kontaktu  z organizatorami 
Kongresu Azjatyckiego w Toruniu, którzy byli żywo zainteresowani współpracą i zgodzili się zapewnić Forum własny panel dyskusyjny do organizacji oraz znaczne 
obniżki kosztów uczestnictwa w wydarzeniu dla naszych wolontariuszy. Niestety epidemia spowodowała przesunięcie w czasie lub odwołanie tegorocznych edycji 
„kongresów kontynentalnych” jak i wielu innych wydarzeń. 

 
 
 



• Starania  o  przywrócenie  uczestnictwa Forum Młodych Dyplomatów w delegacji Polskiej na OECD Forum w Paryżu (wydarzenie odwołane przez covid-19) 
 
• Nawiązanie kontaktu z biurami parlamentarzystów zasiadających w Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, celem uzyskania możliwości zapraszania Forum na jej posiedzenia - brak 

potwierdzenia, jednak temat pozostaje bieżący. 
 
• W dniach 5-8 marca reprezentacja  Forum Młodych Dyplomatów jako jedyną organizację z  Polski podczas „Niekonferencji” EU-Russia Civil Society Forum, podczas której  

zaprezentowanie działalności Stowarzyszenia oraz przeprowadzenie gry integracyjnej dla młodzieży z państw Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej. Przede wszystkim jednak 
odnowienie relacji obu Forów. Uzyskanie  zaproszenie dla członków Forum na wystawę dotyczącą historii wyborów w Sztokholmie, jednakże została ona przesunięta przez pandemię 
Koronawirusa. 

 
• W kwietniu zebranie odpowiedzi potencjalnych partnerów Forum w sprawie ich chęci zaangażowania się w pilotażowy program „Młodzieżowego Delegata RP do NATO”. Zainteresowanie 

i  wsparcie dla inicjatywy zadeklarowała Wojskowa Akademia Techniczna, Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Instytut Kościuszki, Centrum Badań 
nad Terroryzmem Collegium Civitas, Centre for European Policy Analysis, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Stowarzyszenie Euroatlantyckie, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa 
Narodowego oraz  niektóre Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej. Program zostanie zainagurowany 15 sierpnia bieżącego roku. 

 
• W maju, po kilku miesiącach rozmów, poszerzyłem grupę osób chętnych do zaangażowania się w działalność Forum Młodych Dyplomatów z województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa 

ta jest na dobrej drodze do utworzenia jeszcze w tym roku własnego przedstawicielstwa regionalnego, co  umożliwia zrewidowany Regulamin PR. 
 
• Program Trialog, współorganizowany przez Forum Młodych Dyplomatów oraz organizację DRJUG i mający odbyć się w Munster w Niemczech, został przesunięty na marzec 2021. 
 
• Kontakt z Baltic Sea Youth Platform, skupiającą organizacje młodzieżowe i powiązaną z Młodzieżową Radą Euroregionu Bałtyk (której przewodniczącą jest członkini Forum Julia Orluk), 

dzięki czemu otrzymuję od czasu do czasu informacje o wydarzeniach dla młodzieży z regionów bałtyckich – najbliższą taką aktywnością będzie przeprowadzony zdalnie Baltic Sea Youth 
Camp.  
 

• Spotkanie z  przedstawicielkami Europejskiej Akademii Dyplomacji, podczas którego negocjowaliśmy warunki współpracy w ramach Akademii Młodych Dyplomatów na przyszłą jej 
edycję. Podpisaliśmy umowę na postawie której FMD uzyskało 4 stypendia na przyszłoroczną edycję AMD. 

  
 
 
 
 



3) Wiceprzewodniczący ds. wewnętrznych 

•  Koordynacja grup regionalnych i językowych 
 
• Połączenie Grup Regionalnych Ameryki Północnej i Ameryki Południowej 
 
• Koordynacja Biura Karier 
 
• Przygotowania panelu FMD na Kongres Azjatycki (zawieszone przez pandemię) 
 
• Zorganizowanie z Instytutem Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyme’a (Instytut Boyme’a) wspólnej gry strategicznej (odwołana przez pandemię) 
 
• Strona www Forum: 

 ponad 70 opublikowanych artykułów 
 edycja ponad 150 starszych artykułów (adaptacja nowej czcionki, koloru, kwestii wizualnych) 
 przygotowania do przeniesienia strony na WordPress 
 inne prace na stronie jak uaktualnienie pozycji w Menu, itp. 

 
 



4) Skarbnik FMD 

 
 

Stan konta na 18 lipca 2020 r. - 28 830,74 PLN 

Uznania od 18.11.2019 r. - 15 173, 38 PLN (152 transakcje) 

Obciążenia od 18.11.2019 - 14 377,06 PLN (25 transakcji) 

Suma - 796,32 (177 transakcji) 

Ściągalność składek I semestr * - 73% (105/144)** 

Katowice - 80% (⅘) 
Kraków - 71% (15/21) 

Lublin - 85% (6/7) 

Poznań - 89% (17/19) 

Trójmiasto - 91% (10/11) 

Warszawa - 68% (38/56) 

Wrocław - 60% (15/25) 

  
*Uwzględniono członków zrekrutowanych przed I semestrem 2020 r. 
**Uwzględniono członków, którzy nie opłacili składek od II semestru 2019 r. Są to najczęściej osoby, z którymi Forum nie 
ma już kontaktu - zostaną skreśleni, gdy nie opłacą trzeciej kolejnej składki. 
 



  
 
 
 
 

Rekomendacje: 
  
• Władze PR prosi  się o przypomnienie w swoich Przedstawicielstwach o obowiązku 

opłacania składek. 
  
• Przypominamy również o możliwości korzystania z środków zgromadzonych przez Forum. 
  
Ponadto: 
  
• przenosimy konto bankowe FMD - mBANK lub Santander (sierpień/wrzesień). 
  
• rozliczenie finansów za rok 2019. 
 



5) Media społecznościowe  

 Facebook 
Na dzień 30 czerwca 2020 mamy 7 722 polubień 
Od 2 do 29 czerwca pojawiło się 77 nowych obserwujących; 67 nowych polubień; 
Nieznacznie wzrosły zasięgi strony, jednak spadła nam ilość wyświetleń. 
Zasięgi posta wynoszą ok. 7 184 
  
Osoby z dostępem do fp: 
  
• Aleksandra Paluch (Rzecznik Prasowy) 
• Weronika Knowska (Przewodnicząca) 
•  Stanisław Apriłaszwili (PR Warszawa) 
•  Natalia Ptasińska (PR Kraków) 
  
Od 16 listopada  2019 do 30 czerwca 2020 na naszej stronie pojawiło się 45 wydarzeń. Wydarzenia:  
• Listopad 2019 - 4 (2 objęte naszym patronatem)  
• Grudzień 2019 - 5 (1 objęte naszym patronatem)  
• Styczeń 2020 - 5 (2 objęte naszym patronatem) Luty 2020 - 1 
• Marzec 2020 - 6 (w tym 2 zw. z rekrutacją, 1 objęte naszym patronatem) Kwiecień 2020 - 8 (w tym 1 objęte naszym patronatem, we współpracy z Instytutem Boyma) 
• Maj 2020 - 8 (w tym 2 objęte naszym patronatem) 
• Czerwiec 2020 - 6 
• Lipiec 2020 - 2 
  

 
 



  
Do połowy marca wydarzenia trafiały do minimum 3 tysięcy osób. 
Wydarzenie dot. rekrutacji 20 tysięcy, przedłużenie rekrutacji 7 tysięcy. 
  
W czasie pandemii facebook wielu fanpage’om obciął zasięgi, co dość mocno odbiło się na naszych wydarzeniach. 
  
Od początku kwietnia maksimum naszych zasięgów to ok. 3 tysiące, z pewnymi wyjątkami. Klub filmowy najniższe zasięgi ze wszystkich wydarzeń, dotarło do 731 osób. 
Wydarzenie o pracy w Europarlamencie dotarło do ponad 6 tysięcy użytkowników, a klub dyskusyjny o RFN do ok. 5 800. 
 
Posty: 
 
• W kwestii zasięgów wychodzi podobna liczba, maksymalnie do 2 tysięcy odbiorców. 
  
• Przy postach informujących o wydarzeniu zasięgi są minimalne. Przy postach informujących o współpracy/patronacie/relacji z wydarzeń były porównywalnie wysokie, 

jak przy wydarzeniach - od 1.5 do 3.5 tysiąca. 
  
• Dużą popularnością cieszyły się posty o Europejskiej Akademii Dyplomacji. Po rekrutacji i rozpoczęciu ogólnopolskiego lock down, zasięgi znacznie spadły i bardzo 

widać to po ilości polubień. Wyjątkiem jest transmisja ze spotkania online z Karolem Bijosiem - zasięgi osiągnęły pułap 4,7 tysiąca. 
  
• Jeśli obecna sytuacja się utrzyma (spotkania fizyczne nie będą możliwe), dobrze by było gdyby członkowie prowadzili transmisje online. Facebook mocno tnie zasięgi, 

natomiast filmy i transmisje mają najwięcej ,,kliknięć’’. 
 
 



  Instagram 
 
Obecnie mamy 376 obserwujących. 
Od ok. 20 maja z regularnymi publikacjami na story i na profilu pomaga mi Stanisław Apriłaszwili. Od tamtego czasu przybyło 21 nowych obserwatorów (stan na 30 
czerwca). 
Przed wydarzeniami udostępniane są grafiki z informacją o wydarzeniu Każdego dnia na story pojawiają się screeny portali informacyjnych. 
  
 
 

 Twitter 
Na naszym koncie mamy aktualnie 885 obserwujących. Codziennie publikowane są nowe treści - podawane dalej tweety instytucji europejskich, uczonych lub portali 
informacyjnych. 
 Twitter, dzięki pomocy Klaudii Durma, bardzo prężnie się rozwija. Wszystko co zostało wstawione na FB FMD, bardzo szybko pojawia się na Twitterze, zarówno 
informacje o wydarzeniach, jak i posty. 
  
  
Udostępniamy również posty dotyczące partnerów FMD np. EAD był udostępniany zarówno na twitterze (przekazano dalej post z naszego fb) czy też na naszym 
instagramowym story. 

 
 



6) Dodatkowe informacje 

• W maju uaktualniliśmy Regulamin Przedstawicielstw Regionalnych FMD – tekst można znaleźć na stronie FMD. 
 
• W dniu 26 czerwca 2020r. został złożony wniosek o zmiany w KRS. Stale monitorujemy tę kwestię. 
 
• Od końca czerwca 2020r. FMD ma również wykupione konto na zoomie i przenieśliśmy większość naszych 

wydarzeń online.  
 
• Obecnie trwają wstępne przygotowania do rozpoczęcia projektu Młodzieżowego Delegata do NATO, e-konferencji 

na temat skutków Koronawirusa oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji. Zarząd wraz z przedstawicielstwami 
pozyskuje partnerów oraz patronaty oraz ubiega się o dofinansowanie OTD.  
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1) PR Katowice 

Przedstawicielstwo liczy 10 członków (3 stałych, 7 tymczasowych). Czworo przyjęto w rekrutacji jesiennej i dwoje w wiosennej. 
 

 
• 4.12.2019 – spotkanie integracyjne po rekrutacji nowych członków 
 Przedstawienie działalności w FMD. Zapoznanie się, zaproponowanie  
nowych projektów oraz pomysłów nowych członków. 
 
 
 

• 29.01.2020 – Klub dyskusyjny "Międzymorze i Trójmorze", prowadził  
Jan Wojtas 
 Historia doktryny Międzymorza, międzymorze w myśli politycznej,  
realność założeń doktryny międzymorza. Doktryna międzymorza  
współcześnie, założenia koncepcji Trójmorza, szanse i perspektywy.  
Na te wszystkie zagadnienia próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi w klubie  
dyskusyjnym FMD Katowice. 
  
 

Spotkanie integracyjne 4.12.2019 



• 19.02.2020 Klub dyskusyjny "Dokąd zmierza Serbia", we współpracy z Klubem Jagiellońskim, prowadziła Zuzanna Sielska 
  
Klub odbył się w siedzibie Klubu Jagiellońskiego w Katowicach. Poruszone kwestie to Pytanie dokąd zmierza Serbia? Państwo z jednej strony pragnie 
przystąpić do struktur Unii Europejskiej, z drugiej strony deklarując wierność swoim braciom Rosjanom, a z jeszcze innej, śmiało współpracuje z 
Chińską Republiką Ludową. Sytuacja wewnątrz państwa i jego stosunków z państwami Bałkanów Zachodnich również wydaje się być 
skomplikowana. W lutym w Serbii toczyły się protesty antyrządowe spowodowane przez liczne afery. Państwo to ma również nieuregulowane 
stosunki z Kosowem, także pod znakiem zapytania stoi zaostrzający się konflikt z Czarnogórą. 
 



• 2.04.2020 otwarty klub dyskusyjny "Feminizm Arabski", online, prowadziła Marianna Strzeja 
  
Tematem klubu były min. zagadnienia takie jak: Jaki kierunek feminizm arabski obrał ponad 100 lat później? Kim są teraz arabskie feministki? Czy 
istnieje ,,bliskowschodnia'' alternatywa dla europejskiej emancypacji? 
  
  
• 4.04.2020 "Między Koroną a Korupcją, czyli bolesne narodziny nowego rządu na Słowacji" we współpracy z Grupą Regionalną Europy 

Wschodniej, prowadził Maciej Janus 
  
Tematem klubu były wybory oraz sytuacja polityczna Słowacji. Pod dyskusję poddane były takie zagadnienia jak: 
-    Wypaczenie pojęcia liberała. 
- Stopniowany i niekonsekwentny konserwatyzm. 
- Powiązania mafijne rządu nakierowanego na społeczną demokrację. 
  
  
• 21.05.2020 Online spotkanie integracyjne dla nowych członków. 
  
  
•  29.06.2020 Klub dyskusyjny "Irackie kryzysy", online, prowadził Maciej Kucharczuk 
  
  
  
 



Plany na przyszłość 
 

● We współpracy z Instytutem Europy Środkowej i Wschodniej – Fundacja Trójmorze oraz Kołem Naukowym Stosunków 
Międzynarodowych UŚ, rozpoczęliśmy organizację międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Wyzwania Europy 
Środkowej i Wschodniej" (tyt. Roboczy), która odbędzie się w formacie online 27.08.2020. Konferencja będzie składała się z 
dwóch paneli naukowych oraz dwóch paneli eksperckich. Zagadnienia poruszane podczas paneli, to przede wszystkim 
geopolityka EŚW oraz koncepcja Trójmorza. 
 
● W najbliższym czasie planujemy, również zorganizowanie klubu dyskusyjnego na temat Kazachstanu oraz spotkanie z 
Kazachstanką. 
 
● Jesteśmy w kontakcie i współpracujemy przy organizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który z 
powodu koronawirusa został przesunięty wstępnie na wrzesień.  
  
  
 



• 20 listopad 2019 - Przywitaj się z konsulem! - spotkanie z 
Konsulem Ukrainy Maksymem  Muzychko 

 

Kolejne spotkanie z cyklu “Przywitaj się z konsulem”.  Tym razem 
mieliśmy przyjemność gościć Pana  Konsula Maksyma Muzychko, 
który sprawuje funkcję  wicekonsula przy Konsulacie Generalnym 
Ukrainy w  Krakowie. Podczas spotkania rozmawialiśmy o pracy  
dyplomaty, społeczności ukraińskiej w Polsce i pozycji  Ukrainy 
na arenie międzynarodowej. Rozmowę  poprowadził członek 
FMD Arkadiusz Zając. 

2) PR Kraków 



• 29 listopad 2019 -  Spotkanie integracyjno-organizacyjne 

Na spotkaniu mieliśmy okazję powitać nowych członków tymczasowych,  zintegrowania się, a także do 

przeprowadzenia pierwszego klubu dyskusyjnego.  Tematem rozmowy była, rozpoczęta 25 listopada, 

kampania “16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. 

 
 

• 30 listopad 2019 -  Warsztaty z Reason Drill  

 Członkowie PR Kraków uczestniczyli w warsztatach  

organizowanych przez Reason Drill oraz Fundacja  Optimum 

Pareto, mających na celu udoskonalenie  umiejętności w zakresie 

inteligencji zbiorowej,  argumentacji i podejmowania decyzji w 

grupie. 



• 11    grudnia 2019 - Międzynarodowe Rynki Finansowe -  bliżej niż myślisz  

Spotkanie, na którym w roli eksperta wystąpił Pan Tomasz Urbaś -  pracownik firmy  Euroclear. Nasz gość od 2 lat pracuje  

w międzynarodowej firmie Euroclear, która  jest pośrednikiem wymiany na międzynarodowym rynku  

papierów wartościowych. Podczas spotkania rozmawialiśmy o obowiązkach pracownika firmy oraz strukturze   

i funkcjonowaniu Euroclear, a także o zależności pomiędzy działalnością firmy i  wydarzeniami na arenie międzynarodowej. 

 

• 13  grudnia 2019 -  Spotkanie świąteczne   

Spotkanie świąteczne członków PR Kraków. Miało ono  charakter  

integracyjny, dlatego też spędziliśmy je we  wspólnym gronie grając w 

 planszówki i dyskutując na interesujące nas tematy. 



• 08 stycznia 2020 -  Impeachment -  rozgrywka polityczna czy  

prawna? 

Spotkanie zorganizowane przy współpracy z Kołem Naukowym  

Amerykanistyki UJ, poświęcone procesowi impeachmentu,  toczącemu 

się wówczas w Stanach Zjednoczonych. Naszymi  gośćmi byli eksperci 

związani z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Paweł Laidler, prof. Łukasz Wordliczek 

oraz prof. Małgorzata  Zachara. Podczas spotkania rozmawialiśmy o 

procesie  impeachmentu, dotychczasowym wydarzeniom procesu oraz  

jego kolejnym krokom, konsekwencjach procesu, oraz podstawom 

postawienia obecnego prezydenta w stan oskarżenia. 



• 15 styczeń 2020 -  Wizyta w Konsulacie Generalnym  

Stanów Zjednoczonych w Krakowie 

Członkowie Przedstawicielstwa Regionalnego FMD  w 

Krakowie mieli przyjemność odwiedzić Konsulat  Generalny 

Stanów Zjednoczonych w Krakowie. W trakcie wizyty 

mieliśmy okazję poznać tajniki pracy amerykańskiego 

dyplomaty, a także dowiedzieć się  wielu ciekawych rzeczy o 

celach i priorytetach  działalności Konsulatu. Pracownicy 

podzieli się swoimi  dyplomatycznymi doświadczeniami, a 

także  opowiedzieli co zrobić, by wstąpić w szeregi  

pracowników Departamentu Stanu USA. 



• 18 stycznia 2020 -  Szkolenie z fact-checkingu   

Członkowie naszego PR uczestniczyli w szkoleniu z fact-  checkingu 

zorganizowanym dla nas przez stowarzyszenie  Demagog. W trakcie 

szkolenia dowiedzieliśmy się czym jest fact-checking i dlaczego w 

obecnym świecie jest on tak  przydatnym narzędziem w sferze życia 

publicznego. Poznaliśmy praktyczne i dostępne na codzień        narzędzia i 

metody weryfikacji informacji medialnych. 



• 5 marca 2020 -  Z widokiem na dyplomację -  

spotkanie  z ambasadorem Piotrem Łukasiewiczem 

FMD Kraków miało przyjemność gościć pana  ambasadora 

dr. Piotra Łukasiewicza -  doświadczonego  dyplomaty oraz 

attache wojskowego. Podczas  spotkanie mieliśmy okazję 

poznać tajniki działalności  attachatu wojskowego, 

zależności służbowej i relacji  między attache –  

podlegającym pod MON i ambasadorem, będącym 

wysłannikiem MSZ, a także o wyzwaniach służby 

dyplomatycznej pracującej  w Afganistanie. 



• 6 marca 2020 -  Spotkanie organizacyjne 

Spotkanie dotyczyło bieżącej działalności PR, a także trwającej wówczas rekrutacji do  naszego 

Stowarzyszenia i przyjęcia nowych członków w struktury FMD. 

• 11   marca 2020 -  Libia jako arena wojny zastępczej o dominację na Bliskim Wschodzie   

Spotkanie zorganizowane przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty  Międzynarodowej w Krakowie. 
Gośćmi naszej debaty, poświęconej Libii jako arenie  wojny o dominację na Bliskim Wschodzie, byli eksperci 
ds. bliskowschodnich: dr Magdalena El Ghamari, dr Łukasz Fyderek oraz dr Michał Lipa. W trakcie panelu  
dyskutowaliśmy o przyczynach konfliktu w Libii, motywacji i legitymacji obu  funkcjonujących tam obecnie 
ośrodków władzy oraz stopniu zaangażowania w konflikt  sił zewnętrznych. Nasi eksperci podjęli również 
ostrożne próby prognozy możliwych  kierunków rozwoju wydarzeń w tym regionie świata. 





• 8 kwietnia 2020 -  Refugees –  alienation or 
solidarity 

Spotkanie online zorganizowane przez Wiktorię Sikorską. 
Wiktoria opowiedziała  o tym, kim jest uchodźca, w jaki sposób 
chroniony jest zarówno w prawie międzynarodowym, jak i 
polskim, a także przybliżyła procedurę nadawania  statusu 
uchodźcy w Polsce. Przybliżyła słuchaczom również sytuację 
uchodźców w Polsce.W drugiej części Karolina Olszowska 
skupiała się na problematyce uchodźców  z Syrii w Turcji, a 
także o obecnej ich sytuacji w okresie panowania pandemii. 

• 9 maja 2020 -  Spotkanie online cz łonków  PR  
Kraków  

Podczas wirtualnego spotkania mieliśmy okazję powitać w 

naszym gronie nowo  przyjętych członków Stowarzyszenia. 

Porozmawialiśmy o kwestiach formalnych,  wprowadzając 

nowych członków w zasady funkcjonowania Forum oraz 

przedstawiając  możliwości realizowania aktywności. Drugą część 

spotkania poświęciliśmy na  dyskusję o bieżących wydarzeniach 

politycznych w kraju i na świecie. 



• 30 maja 2020 -  Covid-19 a Grupa Wyszechradzka -  spotkanie online cz łonków  FMD  

Kraków  

30 maja, odbyło się spotkanie członków PR Kraków online na temat epidemii korona  wirusa na Słowacji i w 

innych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Dyskusję poprowadził  Michał Maikowski, sytuację na Węgrzech 

omówił natomiast Atilla Lengyel. 

Porozmawialiśmy m.in. o rozwoju epidemii,  jej skutkach 

gospodarczych i społecznych,  oraz o prognozach na 

najbliższe miesiące, a  także o tym, na jakie kroki 

zdecydował się  słowacki rząd w związku z wirusem i o tym,  

jak jego działania różniły się od decyzji rządu  polskiego. 



Rekrutacja wiosna 2020 

 
Liczba zgłoszeń: 9  

Liczba decyzji pozytywnych: 6  

Liczba decyzji odmownych: 3 

Członkowie w  Przedstawicielstwie Regionalnym w  Krakowie  

Liczba członków: 28 

Liczba członków  zwyczajnych: 18  

Liczba członków  tymczasowych: 10 

22 osoby zostały skreślone z listy członków  



3) PR Lublin 

  

• 21 listopada – Klub dyskusyjny dla FMD: Brexit i jego geneza  
 
• 19 lutego - Klub dyskusyjny dla FMD: Przyszłość Zielonej Wysypy w cieniu Brexitu  
 
• 3 marca - Klub dyskusyjny: Bliski Wschód w ogniu zmian - rewolucja iracka  
 
• 25 marca - Klub dyskusyjny dla FMD: Koronawirus w Polsce i na świecie - szanse i zagrożenia (online) 
  
• 15 maja - Klub dyskusyjny dla FMD: Katalonia w drodze do niepodległości (online)  
 
• 18 czerwca - Klub dyskusyjny dla FMD: Holandia - kraj pustych kościołów (online) 
  
 



4) PR Poznań 

Stan członków 
 Członkowie zwyczajni: 12 członków 
Członkowie tymczasowi: 11 członków 
Alumni: 4 alumnów 
   
Przedstawicielstwo w I semestrze 2020 r. przygotowało wiele klubów dyskusyjnych o charakterze otwartym w formie online oraz 
organizowało wewnętrzne spotkania online. Przedstawicielstwo korzystało głównie z platformy Skype. 
 
• 6 kwietnia 2020 r. - Klub dyskusyjny - Rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej Republiki Macedonii Północnej i Albanii , 

zorganizowany przez Martynę Bąk, Michała Kucharskiego i Małgorzatę Wróblewską; 
  
Opis: FMD PR Poznań serdecznie zaprasza na klub dyskusyjny Rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej Republiki Macedonii Północnej i 
Albanii. Droga przystąpienia Republiki Macedonii Północnej i Albanii do Unii Europejskiej rozpoczęła się kolejno w 2004 i 2009 roku. W 
ostatnim czasie Komisja Europejska uznała, że dokonały one trwałego postępu w obszarze praworządności i dlatego też została podjęta 
decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. Podczas spotkania przedstawimy działania jakie zostały podjęte przez te dwa państwa a 
także pokażemy jakie kolejne wymagania muszą spełnić aby uzyskać członkostwo w organizacji międzynarodowej. 
 
  
 



• 17 kwietnia 2020 r. - Klub dyskusyjny - Fenomen popularności Władimira Putina w Rosji,poprowadzony przez Martynę Bunalską i 
Emila Plewę; 
Opis: 1 stycznia 2000 roku, Władimir Putin, ówczesny premier Federacji Rosyjskiej, przejął obowiązki głowy państwa po rezygnacji 
Borysa Jelcyna i od tamtej pory pozostaje kluczowym graczem rosyjskiej polityki, ale i również międzynarodowej. Czy faktycznie jego 
fenomen jest prawdziwy a nie sztucznie podtrzymywany? Co dał Putin Rosji w trakcie trzech kadencji bycia prezydentem? Czy zgodnie 
z ambicjami prezydenta Rosja możemy uznawać Rosję za supermocarstwo? 

  
• 20 kwietnia 2020 r. - Klub dyskusyjny - Watykan Państwo inne niż wszystkie? , przygotowany przez Emila Plewę 
 
 Opis:Najmniejsze państwo świata, ledwo widoczne na mapie. Zwykle postrzegane tylko jako centrala Kościoła Katolickiego. 
 Przepych i bogactwo oraz mgła tajemnicy będąca inspiracją dla wielu teorii spiskowych. Jednak często zapomina się, że jest to państwo 
funkcjonujące jak każde inne. Posiada własne prawo świeckie i instytucje typowe dla każdego aparatu państwowego oraz jest aktywne na 
arenie międzynarodowej. Jak powstało i jaki ma ustrój? Jak funkcjonuje na co dzień? Jak wygląda scena polityczna i dyplomacja? Czym 
różni się Watykan od Stolicy Apostolskiej i od Kościoła i jakie niesie to konsekwencje? Czy tak bardzo różni się od innych państw? 
 Jak bardzo wpływowym państwem jest Watykan? 
  
• 26 kwietnia 2020 r. - Podsumowanie wydarzeń tygodnia - zorganizowane przez Patrycję Gąsiorek, Dominikę Orlińską i Mateusza 

Szymańskiego; 
 
  
 



• 25 maja 2020 r. - Spotkanie z ekspertem w ramach współpracy z Kołem Naukowym Arabistów UAM - Iran - Nie Taki Diabeł Straszny, 
Jak Go Malują ,poprowadzone przez Michała Kosińskiego; 

 
• 26 maja 2020 r. - Klub dyskusyjny przygotowany we współpracy z Grupą Regionalną Azja - Pacyfik - Serbia i Chiny - tak blisko, a tak 

daleko , poprowadzony przez Michała Kucharskiego i Tomasza Obremskiego; 
 Opis: Pekin od lat prowadzi na Bałkanach głośne inwestycje infrastrukturalne i rozszerza swoje wpływy w ramach Nowego Jedwabnego 
Szlaku. Mimo, że Chiny starają się przy tym nikogo nie wyróżniać, przykład Serbii jest dość wyjątkowy. Warto poświęcić mu więcej uwagi 
ze względu na tło polityczne wszelkich inwestycji gospodarczych oraz wykorzystywanie wpływających do kraju funduszy do walki między 
sobą przez lokalne partie. Podczas spotkania obalimy pewne stereotypy dotyczące chińskiego projektu oraz pokażemy, dlaczego serbskie 
władze tak chętnie angażują się w realizację projektów Jednego Pasa i Szlaku. 
  
• 29 maja 2020 r. - Klub dyskusyjny - Francja #protest - zorganizowany przez Patrycję Gąsiorek 
 Opis: #FMDPoznań zaprasza na Klub Dyskusyjny poświęcony protestom, które miały miejsce we Francji podczas rządów Emanuela 
Macrona. Protesty żółtych kamizelek, strajki komunikacji publicznej, ogólnopaństwowe manifestacje przeciwko reformie emerytalnej to 
tylko niektóre z wystąpień publicznych, które miały miejsce w ostatnim czasie we Francji. Podczas naszego spotkania spróbujemy 
odpowiedzieć na pytania: Dlaczego Francuzi protestują? Jak wygląda obecnie sytuacja we Francji? „Buntowniczy Galowie” i inne gafy 
Prezydenta Macrona. Czy „żółte kamizelki” cieszą się jeszcze poparciem Francuzów? 
 
 
  
 

https://www.facebook.com/hashtag/fmdpozna%C5%84?__eep__=6
https://www.facebook.com/hashtag/fmdpozna%C5%84?__eep__=6
https://www.facebook.com/hashtag/fmdpozna%C5%84?__eep__=6


• 31 maja 2020 r. - Klub dyskusyjny - Co poszło nie tak Berniemu Sandersowi? - poprowadzony przez Iwo Czerniewskiego, Mateusza 
Szymańskiego i Marię Wojdygę 

 Opis: Bernie Sanders to amerykański polityk, wieloletni członek Izby Reprezentantów. Od 2007 roku senator. Kandydat w 
prawyborach Partii Demokratycznej w 2016 i 2020 roku. Nazywany socjalistą, konsekwentny w swoich poglądach, wierny ideom. 
Pomimo wysokiego poparcia części społeczeństwa, dotychczas nie udało mu się zostać nominowanym na kandydata na prezydenta . 
Dlaczego? 
 Postaramy się przybliżyć Wam jego sylwetkę, opowiedzieć o kampanii z 2016 i 2020 roku, spróbować zrozumieć fenomen 
popularności jego postaci. Poza organizacją klubów dyskusyjnych i spotkań online, członkowie angażują się w działalność grup 
regionalnych, m.in. Europy Zachodzniej, Azji - Pacyfik, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Ameryki Północnej. 
  
Wiosenna rekrutacja: 
Podczas wiosennej rekrutacji przeprowadzone zostały dwie rozmowy kwalifikacyjne; do grona członków PR Poznań dołączyła jedna 
członkini tymczasowa. 
  
 
 
  
 



Plany przedstawicielstwa: 
  
Kluby dyskusyjne: 
  
Lipiec: Morska zaraza - piraci XXI wieku, Klub dyskusyjny dot. polityki środowiskowej Unii Europejskiej - Zielony Ład i neutralność 
klimatyczna 
 
Proponowane tematy klubów dyskusyjnych na najbliższe miesiące: 
 
  Status miasta bohatera. 
  Naftowy paradoks - ujemne ceny ropy // Wojna naftowa 
  Dyplomacja w mediach społecznościowych. 
  Unia Europejska a kryzys podstawowych wartości. 
  Polityka soft power. 
  Konsekwencje pożarów w Australii. 
  Deficyt wody i demokracji w Ameryce Południowej. 

 Czy Rosja będzie miała szansę na reprezentację w Tokio? Czyli o trudnej relacji dopingu i Komitetu Olimpijskiego. 
  Izrael po rezygnacji Binjamina Netanjahu. 
  Europa wielu prędkości - czy takie stwierdzenie ma prawo bytu? 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
 



4) PR Trójmiasto 

Władze 
Przewodnicząca Domicela Kucharska 
Sekretarz Dawid Urban 
Rzecznik Małgorzata Lewandowska 
 
 
Członkowie - 14 
Stałych 12 osób 
Tymczasowych 2 osoby. 
 
  
 

Walne Zgromadzenie Członków 11.2019 



21-22.11 udział w Konferencji o Bałkanach koła naukowego  
UG SKN Bałkanika 
  
  
  
  
  
 
 
  
 

22-23.11 FMD Trójmiasto wzięło udział w I Edycji ScienceCom - Festiwalu kół 
naukowych i środowisk akademickich w Gdyni w Centrum Nauki 
EXPERYMENT 



23.11 PlasticFree - udział w spotkaniu/warsztatach Polskiego Klubu Ekologicznego w okręgu Pomorskim 
  
  
  
  
  
 
 
  
 



26.11 FMD Trójmiasto odbyło spotkanie integracyjno-organizacyjne z 
nowymi członkami 

29.11 Reprezentacja FMD na dniu  przedsiębiorczości w 

Malborku - warsztaty o dyplomacji 



01.12 Udział w wykładzie „Żelazna królowa Paryża”, 
przygotowanym przez dr hab. Jacka Friedricha  w 
ramach cyklu spotkań Art&Science Cafe, 
organizowanym przez Centrum Nauki EXPERYMENT  w 
Gdyni. Wykład stanowił wprowadzenie do wystawy 
fotograficznej „130 lat wieży Eiffla” autorstwa  Jeana-
Paula Lublinera. W wydarzeniu brali udział także: Konsul 
honorowy Francji Alain Mompert,  wiceprezydent Gdyni 
Katarzyną Gruszecka-Spychała, kuratorka wystawy 
Elisabeth Duda i dyrektor CN Experyment Alicja 
Harackiewicz otworzyli wystawę. 
 

https://www.facebook.com/CentrumNaukiEXPERYMENT/?__tn__=K-R&eid=ARD2b5gCFQ5fHuAHJosoJjMMde5qaBtNN2t3kSX9nW5vTstlYj2QSzFOEAaAA3thwDITaJRZxmHoFZli&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCf1mBZlj5uqqLkpU7rG92LHP76psN9zhb0jvvsTU7creW6h7DmbvQPZo3AngoZ_5jXgkVKGfhy_uXH9LeMUv46KjSzr3U5DMQ4qaf3nEZ3x_JNLLYoqkipzIyD1tilujQS6gmXFivfDnEqYFYUnhMryCs_4sLMQawf_qN40GfZiwHHKfrkLkMjhVd0PoVCORI6MmKmGOTjRkxstmJns7Hp_U32-50dapIIECEbSRmbi8xr1xJVBl75Uke0TCUkMpK6id8g8WnTeDb4K3zMvV8jV5P5HKyfmRkcS55bXVx2K7GfIjKiq8PwA4ADszgpF95Yn0XoSkwz2qun7jDs


3.12 Udział w spotkaniu European Solidarity and EU  rights from youth 

perspective 
 

14.12 Wigilia z FMD Warszawa 
 



17.12 Spotkanie organizacyjne - warsztaty z prowadzenia  spotkań i wystąpień 

W styczniu/lutym członkowie FMD Trójmiasto dostali  zadanie - wziąć udział w 

wybranym spotkaniu,  konferencji, aby później na spotkaniu organizacyjnym  

stworzyć własne know-how tworzenia takich eventów 

09.02 Obchody 100-lecia zaślubin Polski z 
morzem 



03.03 Spotkanie organizacyjne - podsumowanie i dalsze plany 

12.03 warsztaty prowadzone  we współpracy z ELSA 
Gdańsk 



W kwietniu/maju FMD Trójmiasto 
organizowało trzy  kluby dyskusyjne online: 
o prezydenturze Władimira  Putina, o 
prognozach sytuacji ekonomicznej po  
pandemii oraz podsumowanie tygodnia. 
Braliśmy  także udział w wydarzeniach 
online organizowanych  przez inne 
przedstawicielstwa. 



6) PR Warszawa 

CZŁONKOWIE WŁADZ PR WARSZAWA 
  
Klaudia Durma (przewodnicząca), Anna Utrata (członkini Władz do spraw zewnętrznych), Stanisław Apriłaszwili 
(członek Władz do spraw wewnętrznych), Krzysztof Figaj (rzecznik prasowy do dn. 22 maja 2020 roku), Marcin Wiącek 
(rzecznik prasowy od dn. 2 czerwca 2020 roku) 
  
  

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI I TYMCZASOWI (stan na dzień 16 czerwca 2020 roku) 
  

Liczba wszystkich członków 76 

Liczba członków zwyczajnych 51 

Liczba członków tymczasowych 25 

w tym liczba członków tymczasowych po przedłużeniu 5 



WYDARZENIA 

Wszystkie wydarzenia 37 

  spotkania eksperckie 7 

kluby dyskusyjne (w tym kluby filmowe i książki) 14 

  debaty 2 

  konferencje 1 

wizyty studyjne 1 

spotkania integracyjne/organizacyjne 10 

warsztaty 2 



• 22 listopada Klub książki „21 lekcji na XXI wiek” 
Zorganizowany przez Annę Pyrek oraz Viktorię Kościewicz jako pierwsza odsłona ich nowego projektu (dziewczyny od tego momentu regularnie organizują kluby 
książki). 
 
• 25 listopada Panel ekspercki „Małe dzieci, wielkie wojny – dzieci w konfliktach zbrojnych” 
 FMD jako współorganizator. Z naszego ramienia organizacją zajęła się Agnieszka Wójcik, która była także prelegentką na spotkaniu. 
 
• 27 listopada Integracja członków PR przy kawie 
 
• 29 listopada Spotkanie organizacyjne i integracja z nowymi  członkami tymczasowymi 
 Spotkanie organizacyjne dla nowych członków tymczasowych Przedstawicielstwa (przedstawienie prezentacji dot. FMD, odpowiedzi na pytania). Po spotkaniu, 
które odbyło się w klubokawiarni Pożyteczna, grupa udała się do Pawilonów w celu integracji. 
 
• 1 grudnia Integracja w formie wspólnego wyjścia do kina na film Obywatel Jones 
 
• 3 grudnia „Unia Europejska a młodzi – prezentacja wyników badań oraz panel ekspercki” 
Projekt dot. stosunku członków młodzieżowych rad do Unii Europejskiej. FMD zostało współorganizatorem wydarzenia, którego organizacją zajął się z naszego 
ramienia Paweł Bącal. Prelegentką na spotkaniu była członkini FMD – Julia Grzybowska. 
  
• 4 grudnia Integracja członków PR przy kawie 
 
• 6 grudnia Spotkanie dot. współpracy FMD z Klubem Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" 
 Z inicjatywy Aliny Czerskiej FMD nawiązało współpracę z Klubem Studenta Polonijnego. Z tej okazji odbyło się spotkanie przybliżające obu podmiotem 
wzajemne działania. 

 



12 grudnia Klub dyskusyjny nt. potencjalnej unii Białorusi z Rosją 
Zorganizowany przez Annę Laninę we współpracy z SKN UW „Prawo i Wschód” oraz w ramach aktywności członkini w ramach GR Europa 
Środkowo-Wschodnia. Ze wspomnianym kołem naukowym „Prawo i Wschód” PR Warszawa współpracujemy bardzo często, głównie 
współorganizując wydarzenia. 

 



14 -15 grudnia  Wspólne zwiedzanie 
Warszawy i spotkanie przedświąteczne PR 
Trójmiasto i PR Warszawa 
  
W wyniku wspólnej inicjatywy Władz PR 
Trójmiasto oraz PR Warszawa chętni 
członkowie z Trójmiasta przyjechali na 
weekend do stolicy. Członkowie obu PR udali 
się na zwiedzanie Warszawy odwiedzające 
Stare Miasto oraz jarmark bożonarodzeniowy 
integrując się przy kawie. Następnie wszyscy 
udali się na przygotowane wcześniej 
spotkanie w Pawilonach, gdzie lepiej 
poznawaliśmy się wzajemnie i śpiewaliśmy 
świąteczne piosenki. Na wspólną „wigilię” 
zaproszeni zostali także członkowie innych PR, 
jednak nikt nie wyraził chęci przyjazdu. 



• 16 grudnia Debata nt. sytuacji politycznej w Gruzji 
Zorganizowana przez członka Władz PR – Stanisława Apriłaszwilego. 
  
• 19 grudnia Klub książki „Nowy wspaniały świat” 
Zorganizowany przez Annę Pyrek i Viktorię Kościewicz jako drugie 
wydarzenie z cyklu klubów książki. 
  
• 8 stycznia Debata „O roli młodzieży w utrzymaniu pokoju i 

bezpieczeństwa” 
FMD objęło to wydarzenie swoim patronatem z inicjatywy Krzysztofa 
Koteli-Ciosa. 
 
• 10 stycznia Wizyta studyjna w Collegium Europejskim w Natolinie 
Zorganizowana przez Krzysztofa Kotelę-Ciosa. 
 
• 10 stycznia Klub dyskusyjny podsumowujący wydarzenia 2019 roku 
Kluby dyskusyjne podsumowujące wydarzenia mijającego roku stają się 
powoli tradycją w warszawskim Przedstawicielstwem Regionalnym, swego 
rodzaje dorocznym cyklem dyskusji. W tym roku organizacją spotkania 
zajął się Marcin Wiącek, a dzięki uprzejmości KN UW „My dla Europy” 
mogliśmy dyskutować w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego 
momentu bardzo często współpracujemy z Kołem organizując różnego 
rodzaju wydarzenia. Po spotkaniu udaliśmy się na wspólną noworoczną 
integrację 
 
 

Klub dyskusyjny podsumowujący wydarzenia 2019 roku 



  

• 13-14 stycznia Konferencja „Globalne problemy 
 FMD jako współorganizator. 

 
• 18 stycznia Spotkanie z ekspertem „Sytuacja Polski w obliczu narastającego konfliktu USA-Rosja-Chiny” 
Spotkanie z Krzysztofem Wojczalem zorganizowane przez Krzysztofa Figaja. Podczas spotkania miała miejsce dyskusja nt. tego jak Polska może zadbać o swoje interesy w 
perspektywie kolejnego dziesięciolecia. 
 
• 25 stycznia Warsztaty z wystąpień publicznych przed kamerą 
Dzięki uprzejmości Klubu Studenta Polonijnego 8 członków PR Warszawa miało okazję wziąć w warsztatach z wystąpień publicznych przed kamerą. 
 
• 18 marca Klub dyskusyjny nt. wyborów w USA (online) 
Pierwszy klub dyskusyjny online zorganizowany po wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce przez Agnieszkę Starczewską. 
  
• 29 marca Klub dyskusyjny podsumowujący wydarzenia minionego tygodnia (online) 
PR Warszawa zaproponowało, aby każde przedstawicielstwo organizowało co tydzień klub dyskusyjny online dot. wydarzeń mijającego tygodnia 
 
• 07 kwietnia Klub książki „Cząstki elementarne” (online) 
Po raz kolejny organizowany przez Annę Pyrek i Vikotrię Kościewicz, po raz pierwszy online, co dało członkom innych PR możliwość wzięcia w nim zdalnego udziału. 
 
• 15 kwietnia Klub dyskusyjny w języku rosyjskim: Koronawirusowa dezinformacja w krajach WNP (online) 
Zorganizowany  przez  Annę Laninę w ramach  działalności PR Warszawa  oraz  Rosyjskiej Grupy Językowej. 
 
 
 
 



• 15 kwietnia Klub dyskusyjny: Jak rozumieć obecny kryzys naftowy i co z niego wynika? (online) 
 Wydarzenie zorganizowane przez Krzysztofa Figaja. Gościem klubu dyskusyjnego był Mateusz Kubiak. 
 
• 18 kwietnia Klub dyskusyjny: Francja, Belgia i UE w dobie COVID-19 (online) 
Zorganizowany przez Julię Stachowicz oraz Joannę Wróblewską. 
  
• 4 maja Klub dyskusyjny: Niemcy 30 lat po upadku Muru Berlińskiego (online)  
Zorganizowany przez Annę Utratę. Gościem klubu dyskusyjnego był ekspert poznańskiego Insytytutu Zachodniego – Martin Wycisk. 
  
• 14 i 21 maja Klub dyskusyjny: monarchia w Europie XXI wieku (online) 
Zorganizowany przez Julię Stachowicz i Przemysława Portachę w ramach działalności PR Warszawa oraz GR Europa Zachodnia. W związku z tym, że po dwóch godzinach 
dyskusja była dopiero w połowie, klub został podzielony na dwie części – druga odbyła się tydzień później. 
 
• 20 maja FREE  MONEY?  –  o  rajach  podatkowych,  unikaniu  podatków i pracy dla Unii Europejskiej (online) 
 Wydarzenie zorganizowane przez Klaudię Durma i Marcina Wiącka we współpracy z KN UW „My dla Europy”. Gość spotkania – Paweł Wiśniewski – od wielu lat pracuje jako 
doradca polityczny polskich posłów w Parlamencie Europejskim oraz jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej. Spotkanie dot. rajów podatków oraz sposobów, w jakie 
wielkie korporacje próbują unikać podatków. Paweł odpowiedział także na pytania członków FMD dot. specyfiki pracy w instytucji unijnej. 
 
• 28 maja Ekspansja gospodarcza na stepach: Prawo inwestycyjne Kazachstanu (spotkanie eksperckie online) 
 FMD we współpracy z SKN UW „Prawo i Wschód” oraz Centrum Analiz współorganizatorem spotkania z dr Jowanką Jakubek-Lalik. 
 
• 2 czerwca Praca w Parlamencie Europejskim – spotkanie z prof. Weroniką Jakubczak (online) 
 Zorganizowane przez Vladyslava Demchenko. 
 
 
 



• 5 czerwca Klub filmowy „Pod opieką wiecznego słońca” (online) 
Zorganizowany przez Annę Pyrek oraz Viktorię Kościewicz. 
  
• 7 czerwca Spotkanie organizacyjne dla nowych członków tymczasowych PR Warszawa (online) 
 Członkowie Władz PR Warszawa postanowili zorganizować spotkanie organizacyjne dla nowych członków tymczasowych, podczas którego przedstawili się, 
wytłumaczyli specyfikę funkcjonowania naszego przedstawicielstwa oraz odpowiedzieli na wszelkie nurtujące nowych członków pytania. W spotkaniu uczestniczyli 
również członkowie zwyczajni, dlatego zostało ono także wykorzystane do tego, by trochę lepiej zapoznać się z nowymi kolegami i koleżankami. Kiedy będzie to 
bezpieczne, zorganizowane zostanie stacjonarne spotkanie integracyjne. 
  
• 10 czerwca „Metody argumentacji  –  debaty a przestrzeń publiczna” (warsztaty online) 
Warsztaty zostały przeprowadzone przez Agnieszkę Starczewską oraz nagrane, aby z ich treścią mogły zapoznać się również osoby, które nie mogły wziąć udziału w 
spotkaniu. 
  
• 16 czerwca Spotkanie z Karolem Bijosiem dot. obserwacji wyborów (online) 
 Spotkanie z ex-przewodniczącym FMD, a obecnie Prezesem Zarządu Fundacji Odpowiedzialna Polityka zorganizowane przez Stanisława Apriłaszwilego. Ze 
spotkania przeprowadzona została relacja na żywo na facebookowym fanpage’u Forum Młodych Dyplomatów. 
  
W związku z wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce odwołane zostały trzy wydarzenia, które miały odbyć się w kwietniu: 2 wizyty studyjne w zagranicznych 
placówkach dyplomatycznych (ambasady Belgii i Meksyku) oraz dwudniowa gra strategiczna organizowana we współpracy z Instytutem Boyma. 
 
W okresie sprawozdawczym na stronie internetowej Forum Młodych Dyplomatów opublikowany został 1 wywiad oraz 5 esejów naukowych/artykułów autorstwa 
członków PR Warszawa. Teksty zaczęły pojawiać się częściej po zasugerowaniu przez członka Władz do spraw wewnętrznych i członka koła redaktorów FMD – 
Stanisława Apriłaszwilego – abyśmy publikowali także eseje napisane przez naszych członków w toku ich studiów. 
 
  
 



PROMOCJA 
  

Powieszenie plakatów promujących wiosenną rekrutację w różnych miejscach na terenie całej Warszawy przez członków 
PR. Rekrutację promowaliśmy także w internecie, szczególnie wśród znajomych na prywatnych profilach członków w 
mediach społecznościowych. 
  
Władze oraz członkowie PR Warszawa w miarę możliwości aktywnie promowali wydarzenia organizowane w okresie 
sprawozdawczym (także wydarzenia online). 
 
                 REKRUTACJA JESIENNA 2019 
 

Liczba zgłoszeń 40 

Liczba przyjętych członków 20 

Liczba odrzuconych kandydatur 20 

Wszystkie rozmowy rekrutacyjne zostały przeprowadzone 
w okresie od 22 października do 14 listopada 2019 roku. 
Przyjętym kandydatom i kandydatkom przydzieleni zostali 
buddy. 

Sytuacja po upływie półrocznego okresu próbnego: 

Liczba osób, które uzyskały członkostwo 
zwyczajne 6 

Liczba osób, którym przedłużono 
członkostwo tymcz. 4 

Liczba osób skreślonych z listy członków 
FMD 13 



  

REKRUTACJA WIOSENNA 2020 

Liczba zgłoszeń 30 

Liczba przyjętych członków 20 

Liczba odrzuconych kandydatur 10 

Rozmowy rekrutacyjne zostały przeprowadzone sprawnie: 3 odbyły się stacjonarnie, jeszcze przed 
wybuchem epidemii w Polsce, 25 rozmów zrealizowano za pomocą aplikacji ZOOM w przeciągu ok. 
tygodnia, 2 osoby zrezygnowały z udziału w rekrutacji zanim rozmowy rekrutacyjne miały okazję 
dojść do skutku. 
  
Wszystkim nowym członkom tymczasowym przydzielony został buddy – w miarę możliwości została 
nią osoba, która podziela zainteresowania przyjętego kandydata/przyjętej kandydatki. 
  
Władze PR Warszawa utworzyły tabelę, w którą buddy mogą wpisywać aktywność swoich 
podopiecznych, co ułatwia śledzenie ich aktywności w Stowarzyszeniu. 



7) PR Wrocław 

• Spotkanie z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu  (23 stycznia) – Spotkanie 
odbyło się w konsulacie RFN we Wrocławiu. Jego celem było spotkanie z Konsulem. W pierwszej części 
spotkania Konsul przybliżył przebieg swojej kariery dyplomatycznej, ciekawie i wyczerpująco opowiadając o 
swojej pracy w ministerstwie i placówkach dyplomatycznych w krajach Afryki, Azji Centralnej, Stanach  
Zjednoczonych i dotychczasowej pracy w Polsce. W kolejnej części dokonał charakterystyki relacji między 
Polską i RFN, by w dalszej części odpowiadać na pytania publiczności, co przemieniło się w ciekawą i owocną 
debatę. Obecni byli członkowie PR Wrocław, a także studenci wydziału stosunków międzynarodowych UWr. 

  
• Klub dyskusyjny „Brexit – przebieg i konsekwencje” (23 marca) – W pierwszej części spotkanie dotyczyło 

czynników które spowodowały brexit, a także opisu relacji między UE, a Wielką Brytanią przed wyjściem tej 
drugiej ze struktur Unii. Kolejną część była dyskusją nad skutkami jakie przyniósł i przyniesie brexit, z 
uwzględnieniem Polski. Na spotkaniu obecni byli członkowie PR Wrocław.  

  
 



• Klub dyskusyjny „Rosyjsko-Saudyjska wojna naftowa”  
(1 czerwca) –Celem klubu dyskusyjnego pt. „Rosyjsko-Saudyjska wojna naftowa - klub dyskusyjny.”, 
było omówienie konfliktu ekonomicznego, który zaistniał pomiędzy Arabią Saudyjską, a Federacją 
Rosyjską z powodu spadających cen ropy, a także wymienienie się opiniami i wnioskami na temat 
samego konfliktu, jego źródeł i efektów. Klub miał trwać od 45 minut do około godziny, a jego 
przebieg miał wyglądać w następujący sposób. 
- ok. 5-15 minut – omówienie genezy konfliktu i powodów przez jakie zaistniał. 
- ok. 15-40 minut – przebieg konfliktu i jego zakończenie 
-ok.40-60minut–dyskusja.  
Spotkanie miało mieć charakter otwarty.  
 
• Klub dyskusyjny „Referendum w Rosji – czy Rosja może „wymienić” prezydenta ?” 
 (9 lipca) – Spotkanie dotyczyło referendum, które odbyło się na przełomie czerwca i lipca w 
Federacji Rosyjskiej. Celem była refleksja nad przebiegiem referendum, a także dyskusja nad jego 
celami i założeniami. Na wstępie organizatorka wydarzenia naświetliła charakter zagadnienia i 
zainicjowała debatę, poprzez pytania nad którymi pochylali się uczestnicy wydarzenia. W trakcie 
wydarzenia organizatorka wzbogacała dyskusję o informacje dotyczące kontrowersji, poszerzając 
tym samym wiedze uczestników, a także rozwijając dyskurs.  
  


